
Základní škola, Dobruška, Pulická 378 
 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů během školní docházky dítěte 
 
 
Já pan(í) …………………………….…………………………………., zákonný(á) zástupce(kyně) 

 
Dítěte …………………………………………………………….……, žáka(yně)  …………….. ročníku 
 
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti,  
a to pro níže uvedené účely: 
 
Výčet souhlasů: 

1. Údaje o žácích, popř. rodičích při zajišťování provozu školy. 
a. Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků). 
b. Seznamy žáků pro organizování výuky a chodu školy. 
c. Jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny (jméno a příjmení osoby). 
d. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, 

telefonní číslo). 
e. Kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, 

telefonní číslo). 
 

2. Údaje pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi: 
a. Souhlas pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a ke zpracování údajů v případě úrazu 

žáka v rámci pojištění žáků. 
b.  Souhlas pro práci s dítětem v rámci prevence sociálně patologických jevů pro výchovného 

poradce, metodičku prevence, psychologa, speciálního pedagoga a další odborníky z oblasti 
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 

c. Souhlas k využití údajů z případných psychologických vyšetření v případě poskytování 
podpůrných opatření dítěti.  
 

3. Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů.  
a. Souhlas ke zpracovávání údajů při pořádání mimoškolních akcí školy, školních exkurzí a 

výletů a zahraničních zájezdů 
b. Seznamy žáků na slevenky na hromadnou jízdenku, hromadné vstupy, ubytování, stravování. 

 
4. Propagace školy, prezentace aktivit žáků školy. 

a. Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie 
žáka s vysvětlujícím komentářem na webových stránkách, ve školním časopisu, v městském 
zpravodaji, v regionálním tisku).  

b. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a 
informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení 
s vysvětlujícím komentářem). 

c. Videozáznamy ze školních akcí za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na 
dané škole (videozáznamy z akcí školy s komentářem na webových stránkách, v městské 
televizi, přístupné na internetových portálech, popř. zhotovení pamětních DVD  žákům 
školy. 

 
 
 
 



5. Souhlas se nevyžaduje pro povinně evidované údaje - jedná se o vedení povinné dokumentace 
školy v programu Bakaláři. 
Vzhledem k tomu, že škola eviduje v podstatě údaje o žácích a zaměstnancích, které stanovují právní 
předpisy (zejména školský zákon a pracovněprávní předpisy), nemá oznamovací povinnost vůči 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Jedná se o vedení povinné dokumentace školy – školní matriky- podle zákona č. 561/2004 Sb.,  
školského zákona v plném znění. 

 
6.  Rodič bere na vědomí  

 kamerový systém školy a s ním pořizované  krátkodobé záznamy  za účelem prevence bezpečnosti 
žáků a ochrany jejich majetku uložené v záznamovém zařízení školy.  

 Tyto záznamy se nezpracovávají, nezveřejňují, nearchivují, samy se vymazávají. 

 Kamerový systém je používán na základě vnitřní směrnice ke kamerovému systému Čj.: ZSPulDka/ 
2-2014/ KS.  

 Monitorování  prostor a osob je registrováno  Úřadem na ochranou osobních údajů registračním 

číslem subjektu:  00052287. 

 Záznamy jsou přístupné pouze vedení školy po omezenou dobu, v závažných případech mohou být 

zpřístupněny Policii ČR.) 

 Kamerový systém byl podpořen MŠMT - Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, pod Č j.: MSMT-

1981/2015-1 

        7.  Důležité sdělení 
Povinnost neprodleně hlásit škole změnu os. údajů týkajících se dítěte i zákonného zástupce 
Podpisem dále stvrzuji, že souhlas poskytuji ve shodě s dalším zákonným zástupcem dítěte. 
 
      8. Poučení o právech: 
Byl jsem poučen o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i 
bez udání důvodu, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí os. 
údaje je dobrovolné, právo na sdělení o tom, které os. údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 
 
 
 
 
 

Tento souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem 
stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování  a archivování. 
Platnost od 1.9.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dne : ………………………………………………………………………..        podpis ……………………………………………………….… 
 
 
 
 


